
Korte handleiding muurinjectiepomp 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen 
die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de 
handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven 
op bovenstaande pictogrammen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. 
Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het 
toestel. 

 Richt het pistool nooit naar personen. De vloeistof onder 
druk kan ernstige letsels veroorzaken. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende 
motor. Leg de machine bij elke bewerking stil en trek de 
stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel 
voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap. 
 

Voorbereidingen 
 Indien mogelijk werkt u best aan de buitenzijde van het gebouw. 
 Maak de te behandelen oppervlakte schoon door met een stalen borstel, alle resten van verf, 

cement, bekleding,… weg te wrijven. Op die manier kan men ook beter het vocht lokaliseren. 
 Boor gaten van 12mm diameter in de muur, volgens de onderstaande aanwijzingen. 

 

  
 

 Plaats in elk gat een injectieplug, met de hand of indien nodig door 
middel van licht te kloppen met een rubberen hamer. De kop van de plug is voorzien van een 
terugslagklepje, dus let op voor het beschadigen hiervan tijdens de plaatsing. 

Gebruiksaanwijzingen 

 
Model MIRO 
 

 Open de bus met injectiemiddel en steek de aanzuigslang in het injectiemiddel.  
 Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A 

en voorzien van een differentieel van 16A/30 mA. 
 Draai de regelknop voor de drukregeling (fig 1) linksom tot het minimum 

(tegenwijzerszin)  
 Zet de recirculatieklep(Fig.2) open. 
 Start de motor door de ONN/OFF-schakelaar in te drukken en draai de 

drukregelknop(Fig.2) een stukje rechtsom (wijzerszin) 
 Vanaf het ogenblik dat het injectiemiddel uit de recirculatieslang komt, mag de 



recirculatieklep(Fig.1) dichtgezet worden. 
 Open nu het injectiepistool (Fig.3), door de handgreep in te trekken en sluit deze weer 

als het injectiemiddel uit de spuitkop komt.  
 Stel de druk af in functie van de toepassing. Voor een dunne sterk aangetaste muur 3 

bar en voor een gezonde en/of dikke muur, mag dit 10 a 12 bar zijn. Het toestel is nu 
klaar voor gebruik. 

 Duw de spuitkop in de injectieplug en trek de handgreep in, om injectiemiddel in de plug te 
spuiten. 

 Wanneer het injectiepistool wordt teruggetrokken, sluit de terugslagklep en kan het 
injectiemiddel verder indringen in de muur. 

 Er wordt geïnjecteerd tot het injectiemiddel uit de poriën van de stenen komt. 
 Reinig het toestel onmiddellijk na gebruik. Leg de aanzuigslang in een emmer met 

proper water en laat het toestel een tiental liter doorpompen met geopend pistool. 
 
  

Het injectiemiddel 
 

 Verbruik : 2.5 tot 5 liter per lopende meter, afhankelijk van de staat van de muur. 
 Chemische eigenschappen : vloeibaar preparaat, wateroplosbaar, reukloos, PH = 11.5. 
 De gel vormt een barrière tegen opstijgend vocht. 
 Om het drogingsproces te bespoedigen dient men voor voldoende ventilatie te zorgen en is 

het inzetten van een bouwdroger een ideale oplossing. 
 
 
 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


